
ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ

Հավելված N 1
Հայաստանի Հանրապետության

պետական եկամուտների կոմիտեի
նախագահի 2020 թվականի

մայիսի 27-ի N 477-Ն հրամանի

Օրինակելի ձև

ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ Է
Գործադիր մարմնի կողմից

06.04.2021 թ.

ՀԱՇԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
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հասարակական կազմակերպության 2020 թ. գործունեության մասին

1. Հասարակական կազմակերպության՝

1.1 Լրիվ անվանումը «ԴԵՊԻ ԱՌԱՋ» ԲԱՐԵԳՈՐԾԱԿԱՆ

1.2 ՀՎՀՀ-ն 00463845

1.3 Գտնվելու վայրը ԵՐԵՎԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ ԿԵՆՏՐՈՆ ԹԱՂԱՄԱՍ
ԴԵՐԵՆԻԿ ԴԵՄԻՐՃՅԱՆ Փ. 36

1.4 Պետական գրանցման համարը 211.171.825003

1.5 Պետական գրանցման տարին, ամիսը, ամսաթիվը 2014-08-28

1.6 Հեռախոսը (այդ թվում՝ բջջային) 37491426120

1.7 Պաշտոնական ինտերնետային կայքը www.debiarach.org

1.8 Էլեկտրոնային փոստը depiarach@gmail.com

2 Գործադիր մարմնի ղեկավարի՝

Անունը

ՍԵՎԱՆ

Ազգանունը

ԱՄԻՐՅԱՆՍ

Պաշտոնը

նախագահ

3 Կանոնադրությամբ սահմանված գործունեության՝

3.1 Առարկան

Աջակցել, նպաստել, օգնել, օժանդակել, ապահովել, հետազոտել, կազմակերպել, պայմաններ ստեղծել, իրականացնել նպատակային ծրագրեր՝ առավել
անապահով և անբարենպաստ պայմաններում գտնվող խմբերի և խավերի ներկայացուցիչների  առողջապահական, հիգիենիկ, կրթական,
մշակութային, տեխնիկական, մասնագիտական, իրավաբանական, նյութական, տեղեկատվական, գիտական, տնտեսական, հոգեբանական և
բարոյական մակարդակի բարելավման բարձրացմանը և զարգացմանը, խնդիրների լուծմանը, իրավունքների պաշտպանությանը, նրանց
հասարակության մեջ ինտեգրացմանը:
Կազմակերպել կոնֆերանսներ, սեմինարներ, դասընթացներ, մոնիտորինգներ, քննարկումներ կլոր սեղանի շուրջ, իրականացնել նմանատիպ
ծրագրեր, որոնց նպատակն է բարձրացնել հասարակության իրազեկությունը վերոհիշյալ խմբերին պատկանող մարդկանց հիմնախնդիրների մասին,
որոնք կնպաստեն ժողովրդավարության զարգացմանը, մարդու իրավունքների պաշտպանությանը և բոլոր տեսակի դիսկրիմինացիաների
կանխարգելմանը:
Առավել անապահով և անբարենպաստ պայմաններում գտնվող խմբերի և խավերի ներկայացուցիչներին ապահովել հումքով, համապատասխան
մասնագիտական և այլ գործիքներով, սարքերով, երաժշտական գործիքներով, համակարգիչներով և այլ անհրաժեշտ պիտույքներով:
Նվիրատվություններ, հանգանակություններ ստանալու նպատակով ծավալել բոլոր այն գործունեությունները, որոնք չեն հակասում Հայաստանի
Հանրապետության օրենսդրությանը և կազմակերպության կանոնադրությանը:

Նպաստել գթասրտության բարի ավանդույթների վերականգնմանն ու պահպանմանը:

Համագործակցել պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների, համապատասխան բնագավառում գործող միջազգային և այլ
կազմակերպությունների և հիմնարկ ձեռնարկությունների, այնպես էլ անհատ անձանց հետ, համակարգել կազմակերպության անդամների
գործունեությունը համատեղ ծրագրերի մշակման և իրականացման համար:
Կազմակերպել կլոր սեղաններ, սեմինարներ, կոնֆերանսներ և քննարկումներ՝ կազմակերպության նպատակներին և խնդիրներին ուղղված ծրագրերի
անցկացման և այդ խնդիրների լուծման ուղիներ գտնելու նպատակով:

3.2 Նպատակը

Հայաստանի Հանրապետությունում ժողովրդավարության, իրավական հարաբերությունների ամրապնդում և բնակչության բավարար
կենսապայմանների ապահովում:

4 Հասարակական կազմակերպության՝

4.1 Անդամների թիվը 7

4.2 Կամավորների թիվը 0

5 Հաշվետու տարվա ընթացքում գումարված ժողովների քանակը 1

6. Իրականացված ծրագրեր՝

Հ/Հ 6.1 Ծրագրի անվանումը 6.2 Վայրը 6.3 Նպատակը 6.4 Կարգավիճակը



1 Դեպի առաջ կենտրոն ք. Գյումրի
սոցիալապես անապահով

դպրոցահասակ երեխաներին
կրթական և մարդասիրական

աջակցություն
Ընթացքի մեջ

7. Հանրային միջոցներով իրականացված ծրագրեր՝

Հ/Հ 7.1 Ծրագրի անվանումը 7.2 Վայրը 7.3 Կարգավիճակը 7.4 Նպատակը 7.5 Հիմնական
արդյունքները

1

8. Տարեկան մուտքեր՝

8.1 Դրամական միջոցները 23239949

8.2 Գույքը 0

Ընդամենը 23239949

9. Հանրային միջոցներ և ստացման աղբյուրներ

Հ/Հ 9.1 Դրամական միջոցները 9.3 Ստացման աղբյուրները

1

Հ/Հ 9.2 Գույքը

1

Ընդամենը 0

10. Օգտագործված դրամական միջոցները և/կամ շարժական/անշարժ գույքը՝

10.1 Դրամական միջոցները 24632882

10.2 Գույքը

Հ/Հ 10.2.1 Տեսակը 10.2.2 Արժեքը

1

Ընդամենը 24632882

11. Հանրային դրամական միջոցները և/կամ տրամադրված գույքի օգտագործումը, ծախսերը՝

11.1 Դրամական միջոցները

11.2 Գույքը

Հ/Հ 11.2.1 Տեսակը 11.2.2 Արժեքը

1

Ընդամենը 0

12. Ձեռնարկատիրական գործունեություն իրականացնելու՝

Հ/Հ 12.1 Տեսակը 12.2 Ստացված շահույթը 12.3 Շահույթի օգտագործումը

1

Ընդամենը 0

Նշումներ

Կից ներկայացվում է՝

Աուդիտորի եզրակացություն՝ ________0________ թերթից
թերթերի քանակը

Գործադիր մարմնի ղեկավար ____________________________________
  ստորագրություն, անունը, ազգանուն

Գլխավոր հաշվապահ ____________________________________
  ստորագրություն, անունը, ազգանուն
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